ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAGRI
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, conforme edital de
convocação regimentalmente publicado, reuniram-se os secretários municipais de agricultura
e demais convidados, conforme lista de presenças devidamente assinada, para deliberarem
sobre os temas que seguem: 1) Palestra: PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO DAS
ÁREAS CULTIVADAS COM TABACO – Engenheira Agrônoma Aline Sens Duarte –
COOPERTEC/MDA; 2) Apresentação de Relatório/Avaliação: Curso de Agricultura
Orgânica,Seminário Estadual de Agricultura e Viagem Técnica Expointer; 3) Organização da
Visita Técnica ao Pomar de Mirtilo – Benedito Novo (SC); 4) Organização Viagem Técnica
Feira das Pequenas Frutas (Vacaria-RS), CONSAD (São Miguel do Oeste) e CISAMA
(Lages); 5) Apresentação de Proposta de Parceria para Estágios entre AMAVI, Pré feituras e
IFC/Curso de Agronomia – Martinho Tramontin e Amilton Teixeira; 6) Encaminhamento das
duas assembléias finais de 2014 (definição de datas e programação); 7) Palavra
Livre/Assuntos Gerais. O encontro teve início às quatorze horas, em segunda convocação,
quando o Coordenador do CONSAGRI, Secretário Martinho Tramontim fez a saudação de
abertura, acolhendo os presentes e expondo os assuntos que seriam tratados. Ato contínuo
passou a palavra a Engenheira Agrônoma Aline Sens Duarte, que proferiu palestra
apresentando o Programa de Diversificação das Áreas Cultivadas com Tabaco, trabalho que
está sendo desenvolvido em dez municípios da região, abrangendo oitocentos e oitenta
famílias produtoras de fumo (tabaco), através de ações de ATER (Assistência Técnica e
Extensão Rural) oportunizado através de uma chamada pública do MDA (Ministério do
Desenvolvimento Agrário) em que sagrou-se vencedora a COOPERTEC (Cooperativa
Central de Tecnologia, Desenvolvimento e Informação), que montou equipe multidisciplinar
para atuar na região. Esclareceu que o programa funciona de acordo com o embasamento
legal proposto pelo MDA e segue a metodologia desenvolvida pelo Ministério, tendo como
objetivo central, oferecer às famílias trabalhadas, alternativas para diversificação de
atividades no sentido de atender às definições da Convenção Quadro, assinada por cento e
noventa e dois países. Falou também dos demais objetivos e dos princípios que norteiam as
ações empreendidas. Aline discorreu sobre o processo de planejamento participativo e das
estratégias definidas para os trinta e seis meses do contrato. Finalizada a explanação, abriu-se
espaço para intervenções da plenária que apresentou uma série de questionamentos que foram
devidamente respondidos pela palestrante. Nesse contexto e entendendo a necessidade de
ações e projetos bem coordenados, contínuos e duradouros, a Gerente de Agricultura da SDR
de Ituporanga, Zenir Boing, sugeriu que o CONSAGRI realize uma seminário de
planejamento de longo prazo para a promoção do desenvolvimento rural sustentável do Alto
Vale do Itajaí, o que embora bem aceito não foi deliberado, ficando a idéia para ser
amadurecida. Por proposição do SR. Martinho, a pedido do Sr. Amilton Teixeira, Presidente
do Centro Acadêmico de Agronomia do IFC, houve uma inversão de pauta, passando o
próximo assunto a ser discutido, a possibilidade de firmar-se parcerias entre as Prefeituras
integrantes da AMAVI e o IFC, através do CA de Agronomia, para que os municípios
estabeleçam um programa de estágios para os acadêmicos do curso. O Coordenador Martinho
iniciou apresentando o tema e passou a palavra ao Sr. Amilton, que aprofundou o assunto
dizendo que os acadêmicos de agronomia tem como premissa básica para sua formatura a
realização de um estágio curricular obrigatório, o que representa a vivência prática dos
ensinamentos teóricos adquiridos em sala de aula. Disse que estes alunos tem encontrado
dificuldades em realizar tal estágio na região, muitas vezes tendo que buscar este espaço em
outros pontos do estado ou até mesmo fora de Santa Catarina, muitas vezes vivenciando uma

realidade diferente daquilo que irão encontrar. Nesse sentido solicitou aos secretários e
demais gestores presentes que avaliem a possibilidade de, através da tutoria da AMAVI,
estabelecer-se algum instrumento jurídico que ampare essa possibilidade, oferecendo as
condições necessárias para os aludidos estágios. Complementou dizendo que avalia que tantos
os acadêmicos quanto as prefeitura acabam ganhando com isso, pois pressupõe que, durante o
estágio o estudante possa prestar, de fato, serviços de interesse do município seja em
levantamentos, análises, realização de cadastros, projetos ou mesmo prestando algum tipo de
assistência técnica. Por fim, ao formar-se, o acadêmico já tem adquirido alguma experiência
junto ao serviço público de extensão rural. O Coordenador Martinho complementou as idéias
de Amiltom e corroborou a proposta, solicitando aos secretários que avaliem a possibilidade.
A proposta, após algumas manifestações de apoio foi acolhida pelos presentes que
determinaram ao Assessor do CONSAGRI para que, junto aos acadêmicos e com o apoio do
setor jurídico da AMAVI possam esboçar uma proposta de legislação que ampare tal preito e
possa ser replicada em todos os municípios interessados. Finalizado esse tema, o Coordenador
retomou a pauta fazendo imediatamente a apresentação resumida das ações do CONSAGRI
realizadas neste semestre, especificamente o Curso de Agricultura Orgânica, O 6º Seminário
Estadual de Agricultura e a Visita Técnica a Expointer 2014, atividades devidamente relatadas
e publicadas no site da AMAVI. Martinho, em conjunto com os demais, avaliou muito
positivamente todos os eventos, dizendo que foram bem organizados e cumpriram
perfeitamente com os objetivos propostos, contribuindo significativamente com os objetivos
estratégicos do CONSAGRI. Seguiram-se várias manifestações positivas em ralação a
avaliação do Coordenador, em apoio às suas palavras. Ato contínuo o Coordenador Martinho
passou a palavra ao Assessor do CONSAGRI, Agrônomo Edson Fronza, que deu os últimos
informes sobre a viagem técnica de visita ao Pomar de Mirtilo da Fazenda Campo do Zinco
de Benedito Novo, a ser realizada no dia vinte e dois de outubro, o qual informou que
somente restavam cinco vagas no ônibus disponibilizado pelo IFC, sendo que três delas foram
imediatamente requisitadas pelos presentes. O assessor, na oportunidade, esclareceu os
motivos e objetivos da visita, esclarecendo toda a programação estabelecida, bem como os
procedimentos finais para o sucesso da comitiva. Informou pos fim que após a visita,
prepararia um relatório a ser publicado no sítio da AMAVI na rede mundial de computadores,
a Internet. Ato contínuo o Coordenador retomou a palavra e colocou em discussão a
possibilidade da realização, no início de novembro, de nova viagem técnica, desta vez para
conhecer o trabalho da Associação de Produtores de Pequenas Frutas de Vacaria (RS), com
especial interesse pelo cultivo de mirtilo; visitar no extremo oeste catarinense o projeto do
CONSAD, que atua com a certificação SISBI/SUASA de estabelecimentos agroindustriais da
Agricultura Familiar; e do CISAMA, consórcio da região serrana que está em fase de adesão
ao SUASA. Depois de algumas avaliações entendeu o grupo em adiar tal empreitada face à
dificuldades financeiras que as prefeituras, de forma geral, estão enfrentando. Definiu-se por
fim, que a viagem deva acontecer, a princípio, no mês de março de 2014. Findo este assunto,
passou-se a debater sobre o último tema previsto, que trata-se da organização e realização das
duas últimas assembléias do ano, na tentativa de definir-se as datas, locais e programa das
mesmas. Após algumas intervenções, ficou deliberado que a Assembléia de novembro deve
contemplar temas relacionados à emissão de nota fiscal de produtor primário (NFPP), com
olhar especial para a emissão destes documentos relativos a venda de plantas ornamentais,
que tem sido problema nos municípios produtores desta mercadorias. Definiu-se por fim que
a assembléia do mês de dezembro deva ter um caráter de avaliação dos trabalhos do ano e
também que se promova uma confraternização entre os membros do CONSAGRI. Nada mais
havendo a tratar, o Coordenador, Secretário Martinho, deu por encerrada a reunião,
determinando a mim Edson Luis Fronza para que lavrasse a presente ata, para posterior
publicação.

